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 هانفعان در حقوق شرکتتئوری ذی
 *محمود باقری

 **مهرداد صادقیان ندوشن
                      97/80/9315: تاریخ پذیر                      96/84/9315: تاریخ دریافت

 چکیده
امّا توجه به چگونگ، پیادایش شخصایت    ؛شناسدم،به رسمیت های ایران صرفاً سهامدار را حقوق شرکت

ایان ثالثاان، در حقاوق    . ، شرکت و ماهیت اجتماع، من، نشان از ممیختگ، این ماهیت با ثالث داردحقوق
پاذیر از من اطاکق   گذار بر شرکت یا تأثیراند که به اشخاص تأثیرنام گرفته« نفعانذی»های نوین شرکت
باه عناوان    ،ن ماال، کننادگا در یک شرکت اصوالً خود سهامداران، کارکنان، مشاتریان و تاأمین  . گرددم،
ها نیز بستگ، به موضوع فعالیت شارکت  و شمول برخ، گروهمیند به حساب م،نفعان های ثابت ذیگروه
-نفعان وجود دارد، هرچناد بارای نظاام   در حال حاضر، تمایل بسیاری نسبت به شناسای، گستردة ذی. دارد

این شناسای، به صاورت  ( ورده استنفعان روی مکه به تازگ، به شناخت ذی) های حقوق، همچون ایران
نفاع  نفعان و ضرورت من بر کس، پوشیده نیست امّا این که چرا باید از ذیشناسای، ذی. محدود خواهد بود
-مبان، اقتصادی، اخکق، و حقوق،، بنیاان . شخص،، حمایت کرد محل بررس، است ةدر شرکت، با سرمای

ان نمایناادگ،، جلااوگیری از تعااارض منااافع و حالّ بحاار . دهناادنفعااان را تشااکیل ماا،هاای تئااوری ذی 
های حقوق، و اخکق، بنیان. باشندهای اقتصادی این تئوری م،حداکثرسازی ارز  اقتصادی نهای،، بنیاد

و  شاود بایسات حقاوق منهاا رعایات     لذا ما،  ؛نفعان دارای ارز  ذات، هستنددارند که ذیمن نیز بیان م،
 .اعمال گردد ،مدیران یک ماهیت اجتماع، یعن، شرکتهای مالکیت برای مالکان و محدودیت

 .نفعان، شرکت، حق مالکیتنفع، تئوری ذیذی: واژگان کلیدی

 
  

                                                        
 .دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاس، دانشگاه تهران*

Mahmood31@hotmail.com 
 .(نویسنده مسؤول)دانشگاه قم ری حقوق خصوص،تدانشجوی دک**

mehrdadsn68@gmail.com 

�ضاوت

mailto:Mahmood31@hotmail.com
mailto:mehrdadsn68@gmail.com


هانفعان در حقو  شرکتتئوری ذی 15ییزپا، 87فصلنامه قضاوت، شماره  

 

60 

 مقدمه
میان حدود توسعه و پیشرفت هر نظام اقتصادی و اجتماع، و نهادهای اقتصاادی   تردید،ب،

ظهور شارکت  . ردوجود دا ،کنند ارتباط مستقیمهای اقتصادی را فراهم م،که بستر فعالیت
به معنای تغییر الگوی مالکیت از فارد باه نهااد     ،ل زندگ، اجتماع،به عنوان بخش، از تحوّ

حاصال مفروضاات    ،شکال مختلف شارکت اع. حقوق، و ایجاد اقتصاد مبتن، بر شرکت است
 ،و تأسیس من تنها اشتراک، کردن فعالیت اقتصادی نیسات  استمتفاوت حقوق، و سیاس، 

سااختار  یاک  باه مفهاوم ایجااد     ،لذا تشکیل شرکت ؛باشدردن من نیز م،بلکه اجتماع، ک
 .اجتماع، است که اعتماد را به دنبال دارد

ماهیات شارکت، من را باه معناای ایجااد یاک ساازمان         ةدهناد توضیح ةفارغ از نظری
و  اردباه هماراه د  را که مرکزیت و قدرت اقتصاادی   اندفرض کردهنیز اقتصادی و اجتماع، 

 ،به هماین دلیال   ؛قابل توجه خواهد بودنیز اجتماع  کلّ بر ،من عکوه بر سهامداران تأثیرات
 شاامل نفعان منافع جمیع ذی ،منافع سهامداران عکوه برها باید شرکتاست که شده  تأکید

 .قرار دهندنظر  مدّنیز کنندگان مال، را کارکنان شرکت و تأمین
( 9348 قانون تجاارت و الیحاه قاانون،   امل ش) ایراندر  هاشرکتمربوط به وانین ق در
جاای خاال، من    حتّا،  و استمانده نفعان ناشناخته مفهوم ذیو از سهامدار بحث شده  تنها

اهمیات بسایاری   دارای این مفهوم  شود؛ در حال، کهاحساس م،های حقوق، نیز در نوشته
عان تاأثیر فراوانا، بار    نفگذارند و هم ذینفعان تأثیر م،ها بر ذیهم شرکت ،و امروزه است

 .عملکرد و سودده، شرکت دارند
لازوم نظاارت بار     کنترل مدیران و ةها، نحومورد شرکت برانگیز درمهم و چالش ةمسأل
-دولات و ساایر ذی   ،دارانمعکوه بر سهاضرورت دارد که بر این مبنا  وست ا منهاعملکرد 

 .داشته باشنددخالت  شرکت ةدر ادار نیز نفعان
ایان  باشاند و  ، برخاوردار ما،  جاامع بسیار  کنندةنظری و توجیهة عقباز وانین ق ،اصوالً
دارای  ،قاانون کاه  گردد موجب م، استالت اجتماع، و اقتصادی ناش، از تحوّ که ،پیشینه
بررسا، قاوانین موجاود در    امّا باا   .ی، الزم و متناسب با روحیات و فرهنگ جامعه باشدمکار
-درما،  (،باانک قاوانین  ها و قوانین شرکت ،برای مثال)ن های مختلف در حقوق ایرازمینه

همواره از اصاکح   ،از سوی دیگر. خورند، در قوانین ما کمتر به چشم م،این مبان،یابیم که 
ا واقعیت این اسات کاه اصاکح    امّ .شودقانون و ضرورت غیر قابل انکار من سخن گفته م،
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عبارات در راستای تفسایر بهتار و حال     تنها تغییرمستحکم، مبان، فکری  در غیاب ،نوقان
یکا، از  کاه  ) رفاه اجتماع، و اقتصاادی تواند برای تحقّق و هرگز نم،مشککت قبل، است 

 ،از این رو، شناسای، اصول و مباان، موجاود   تضمین، ارائه دهد؛( قانون استاهداف متعال، 
 .محور استلرو به پیشرفت و تعقّ ةجامعبرای یک، از ضروریات الزم 

در حقاوق   نفعاان تئاوری ذی نسبتاً جامع، از شرح من است که  ارنوشتدف اصل، این ه
ماوارد نموناه و نتاای     خود به ذکار   یدر جهت اثبات مبان، و مدعاهاها ارائه دهد و شرکت

بیشاتر  های عمل، من تئوری، نمونهاین با توجه به عمر کوتاه بپردازد؛ البته  تحقیقات عمل،
 و 6888به ساال   ،مورد بررس، شده از لحاظ عمل، نخستین باشد وم،اخیر  ةبه دهمربوط 
 (.See:Duesing,2013,p.28)گرددم،باز  9وی و همکاران یوتحقیق 

مفهاوم  به تبیاین  ابتدا مید لذا به شمار م،حقوق علم  جدید اتموضوع، از تئوری مذکور
نفعاان و اناواع   نادی ذی بتعریف و تقسایم پرداخته و پس از من، این تئوری در ابعاد مختلف 

 .قرار خواهد گرفتبررس، مورد  مبان، این تئوریخواهد شد و در پایان، من بیان 

 نفعانذی شناسیمفهوم .9
و قرار گیارد  بررس، مورد من  ةپیشین ابتداضرورت دارد که  نفعانذیفهم بهتر مفهوم برای 
 .تئوری بیان گردداین مفهوم  سپس

 نفعانذی هپیشین .9-9

 .ای صاورت گرفتاه اسات   ، تحقیقاات گساترده  نفعاان ذیورد پیشینة تاریخ، مفهاوم  در م

در اساسانامه  دانساته کاه    9173به سال را نفعان ذی ةپیشین، پس از کاو  فراوان6فریمن
ر د .(Freeman,1984,pp.31&49)اسات رفتاه   باه کاار  3استنفوردداخل، مؤسسه تحقیقات، 

هاای  ساپس رو   و گردیاد  راهباری ریزی رنامهب مباحثارد نفع ومفهوم ذیهای بعد سال
باا   ،مادل، از ساازمان و محایط من    ،در مدیریت توسعه یافات و در اداماه   ،نفعانتحلیل ذی
. ریازی بنگااه ماورد اساتفاده قارار گرفات      نفعان تدوین شد که در فرمیند برناماه وجود ذی

                                                        
1. Yau, Oliver H.M, Raymond P.M Chow, Leo Y.M Sin, Alan C.B Tse, C.L Luk, and 

Jenny S.Y Lee. 
2. Freeman. 
3. Stanford Research Institute (SRI). 

�ضاوت



هانفعان در حقو  شرکتتئوری ذی 15ییزپا، 87فصلنامه قضاوت، شماره  

 

38 

عضادی  )یافات های اجتماع، بنگااه نیاز گساتر     ولیتؤنفعان در مسهمچنین رویکرد ذی

 (.9، ص9308 مقدم، و باقری دیلم،
را  ادوارد فاریمن  نوشاتة 9،«نفعا، رویکرد ذیا   مدیریت استراتژیک»کتاب  ،به هر روی

نفعان دانسات کاه باه شارح و     ذیة پیشیناثر پیرامون ترین مهمترین و کاملبه عنوان باید 
ر از ایان دسات، ماورد    در تماام، مثاا  تقریبااً  و پاس از من   پردازدنفعان م،بسط تئوری ذی

تکمیال مباحاث   باه   9115 در سال 6پریستونو  دونالدسون پسس. استناد قرار گرفته است
بحاث پیراماون ایان تئاوری     نیز در حال حاضر . نفعان بنگاه پرداختندتئوری ذی پیشین در

های مختلاف از جملاه حقاوق، اقتصااد، مادیریت و      همچنان ادامه دارد و اندیشمندان رشته
 .اندذاشتهاز منظر خود من را به بحث گ ،یحسابدار
شخص، است که پول یاا ماال، را   به معن،  در متون قدیم، ،Stakeholderیا  نفعذی

 ةدر تصرف دارد ول، حق، منفعت یا عنوان، نسبت به من مال نداشته و منتظر است تا نتیجا 
برنده تحویال  به و یا  این مال را به ایشان اوو  ردداختکف، مسابقه یا قمار طرفین معلوم گ

بیشاتر  شود و از ایان منظار   محسوب م،نوع، واسطه در این معنا به عنوان  نفعذی 3.دهد
ت، قابال  متاون حقاوق، سانّ   از و اصوالً این مفهاوم  مورد نظر است نفع معنای حقوق، ذی

حقوق اقتصاادی و حقاوق    اًصوصو خدر متون حقوق، جدید  ،با این وجود. باشدبرداشت م،
مفهاوم  دارای  Stakeholder 4،هاای مادیریت و اقتصااد   ها و همچناین در رشاته  شرکت
 و ایان هماان مفهاوم    شخص، که نفع، در یک بنگااه دارد و عبارت است از  استدیگری 

 .باشدم، نوشتارنظر این مد
. اناد ا ضابط کارده  ر نفاع ذیواژة های نیم قارن اخیار   نیز تنها فرهنگ متون فارس،در 

و معناای  اناد  نماوده استفاده  این واژه از ،قابل توجهنیز به میزان ختلف وانین مهمچنین ق
کاار   باه  9390 مدن، مصوب سال ین دادرس،یقانون م 6من همان چیزی است که در ماده 

                                                        
1. Strategic Management: A Stakeholder Approach. 
2. Donaldson & Preston. 
3. Stakeholder: A person having in his/her possession (holding) money or property 

in which he/she has no interest, right or title, awaiting the outcome of a dispute 
between two or more claimants to the money or property (http://dictionary.law. 

com). 
4. Jones,1995,Vol.20,No.2,pp.404-437; Freeman,1984; Argandona,2011. 
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ست که در صورت صدور حکم علیاه خواناده،   ا نفع، خواهان بدین معناذی9.است برده شده
با این حال، مورد شاایع و  6.(609-605صص، 9ج، 9301شمس، )باید نفع، نصیب خواهان گردد

باشد و تنها این مفهوم در حقوق ایاران  نفع، مفهوم دادرس، من م،ذیواژة غالب استفاده از 
 .مورد شناسای، قرار گرفته است

 نفعانذی مفهوم تئوری .9-2

نفعان یک تئوری مدیریت،، اخکق،، حقوق،، اقتصادی و اجتماع، درباره شرکت تئوری ذی
چگوناه بایاد عمال     که موفق باشد واقعاً شرکت برای اینکه یک  ازدردپن م،یاه است و ب
که شرکت در مقابال منهاا   را های، گروه ،این تئوری. برای همگان ایجاد ارز  نماید کند تا
ای از تواناد باه عناوان مجموعاه    که شرکت م، داردو بیان م،دهد م،ول است توسعه ؤمس

و توجاه ویاژه باه ایان     تلق، شود  در فعالیت شرکت دارند که سهم،، یهاروابط میان گروه
 &Visser&Matten)اسات  ها و روابط، در موفقیات و پیشارفت شارکت بسایار مهام     گروه

Pohl&Tolhurst,2010,pp.372-373 & Duesing,2013,p.28.) 
 ودهیک، از تغییرات بسیار عمده و قابل توجه در قرن اخیار با  به عنوان نفعان تئوری ذی

 وجااود موردهه هااای متعااددی را در متااون دانشااگاه، و میااان نویسااندگان باا   بحااث و
مدیران و کارفرمایان را انجاام وظیفاه در راساتای مناافع      ةو وظیف( Wu,2010,p.59)تاس

گذاران، ساهامداران،  ها، سرمایهها مانند کارکنان، مشتریان، اتحادیهاشخاص و گروه تمام،
میاان   ای که منافع در مسیر یکسان قرار گرفته وگونه به داند،م،کنندگان ها و عرضهبانک

از ایان   .اشخاص مذکور مادیریت شاود   ةشرکت به سود هم نهایتاًمنها تعادل ایجاد شود و 

                                                        
تواند به دعوای، رسیدگ، کناد مگار اینکاه     هیچ دادگاه، نم،» :9390قانون میین دادرس، مدن، مصوب  6ماده . 9

 .«نموده باشند شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگ، به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست

نفاع باودن   به هر روی، ذی. های، همچون حقوق،، مشروع، به وجود ممده و باق، باشدرای ویژگ،این نفع باید دا .6
به این معنا است که شخص از حیث ضرری که تحمل کرده اقامه دعوی کند و موضاوع، را تعقیاب نکناد کاه     

م پیشارفت من  بهای دادرسان را صرف اموری ننماید که پیشارفت یاا عاد   برای او نفع، دربرنداشته و وقت گران
-694، صاص 9، ج9380؛ متین دفتری، 949، ص9319؛ مهاجری، 63، ص9387احمدی، )برای او مساوی باشد

به نام خود و مستقیماً علیه اشاخاص  ( مثکً طلبکار)شخص هرگاه (. 607-600، صص9، ج9388؛ واحدی، 699
و هرگااه شخصا، باه ناام و از طارف      نامناد  نفع مستقیم م،مثکً طرف قرارداد با خود طرح دعوا کند وی را ذی

 .گویندنفع غیر مستقیم م،مدیون احتماالً ورشکسته یا معسر خود علیه بدهکاران او طرح دعوا کند او را ذی
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 .(Nam,2012,p.12)شودنفع، نقض نم،حقوق هیچ ذیکنند که تضمین باید مدیران  ،رو
شتر از طریق ترکیب هیأت مدیره، افزایش استفاده و کاربرد تئوری بی ،یریتمدحوزة در 

حیطاة  در ؛ حال من که باشدم،...  های حسابرس، وف، افزایش طول دورهمدیران غیر موظّ
هاا و ابزارهاای   بر مباحث و راهکارهای حقوق عموم،، حقوق شارکت بیشتر تمرکز  ،حقوق

-،ها از اصول خاص، پیاروی ما  حقوق شرکت. استحقوق خصوص، همچون عقد وکالت 
به عنوان کاانون بسایاری    ،چراکه شرکت ؛کند که از جمله منها حمایت از حقوق ثالث است

در  ،هاای متفااوت  الجارم باا اشاخاص و گاروه     ،های تجاری و اقتصادی در بازاراز عملیات
موجاب افازایش کاارای،    منهاا  ها و حمایات از  گروهاین شناسای،  ،بنابراین باشد؛م،تعامل 

 .گرددایش کارای، جامعه م،شرکت و در مجموع افز
اناد و از  مواجاه گشاته  ای ویاژه  باا اقباال  ها نظریات اجتمااع،  این سالط،  ،از طرف،

دی از لازوم باازنگری در   ای کاه در ماوارد متعادّ   اند به گوناه اولویت بیشتری برخوردار شده
 به خصاوص در  ؛گذاری سخن گفته شده استحقوق اشخاص ثالث و توجه به منها در قانون

حقاوق اشاخاص ثالاث    در منهاا  کاه   ،های، همچون اشخاص حقوق، و حقوق جمعا، حوزه
ها به عناوان یاک شخصایت    لذا شرکت ؛(96-93، صص9313 زاده،قاسم)باشدم، ترپذیرمسیب

 .باشندنفعان م،ترین محل بروز و ظهور ذیکنند، اصل،حقوق، که کار جمع، م،

 نفعانذی تعاریف و تقسیمات .2

متعاددی خاواهیم   تعااریف  ذکر  بهان عنفذییک تعریف مشتر  در خصوص  جهت یافتن
دارد تعریاف من  ای که باا  ارتباط پیوستهبه با توجه را نفعان بندی ذیدستهسپس و پرداخت 
 .خواهیم نمود بیان

 نفعانذی تعاریف مختلف .2-9

ر أثّهر شاخص یاا گروها، کاه تحات تاأثیر و تا       »: نفعان چنین استاز ذی فریمنتعریف 
تعریاف گساترده پیراماون     که باه  (Freeman,1984,p.46)«دارد دستاوردهای شرکت قرار

 9.نفعان ماورد ارجااع قارار گرفتاه اسات     مختلف از ذیتعاریف در نفعان معروف است و ذی

                                                        
1. See: Berman, Shawn.L & Wicks, Andrew.C & Kotha, Suresh & Jones, Thomas.M, 

1999, Vol.42, No.5, p.488; Freeman & Gilbert, 1987, p.397; Mitchell & Agle & 
Wood, 1997, Vol.22, No.4, pp.853-886; Svendsen, 1998; Tiras & Ruf & Brown, 
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باز هم هماین تعریاف را    ،تعریف 65پس از بررس، بیش از  وودو  مگل، میچلکه  جالب من
 (.Mitchell&Agle&Wood,1997,pp.853-886)داندادهمورد پذیر  قرار 

هاای، کاه   گاروه »: بیان نماوده اسات  نفعان ذی، از تعریفچنین  6889در سال  فریمن
 (.Freeman,2001,p.42)«برای بقا و موفقیت شرکت حیات، هستند

مطاابق یاک    که نویساندگان ساع، دارناد   است  این9ارائه شده مشهود در تعاریفنکتة 
حاال برخا، ایان دلیال را در      ؛برقرار کنناد ارتباط ها با شرکت گروه میان اشخاص و ،دلیل
باا   ،ایان تعااریف  و از من جهت کاه   ... و «قرارداد» ،«نفع»کنند و برخ، در دنبال م، «اثر»

د لاذا از ایان دلیال در من قسامت بیشاتر بحاث       نخورقسمت مبان، تئوری به هم پیوند م،
 . خواهد شد

 نفعانتقسیمات ذی .2-2

اناد  نماوده بندی طبقهمختلف، های به گروهرا  ، منتئوری بهتر توصیفو  شناختنظور به م
درون، و بیرون،، اولیاه و ثانویاه، محادود و گساترده،     های گروه توان بهمنها م،از جمله که 

گاذار و دارنادگان   مقرره گذار و غیراختیاری، مقرره اجتماع،، اختیاری و غیر اجتماع، و غیر
تبیاین  باه  در اینجا (. Dean,2001,pp.100-105)اشاره کرد...  صادی و اجتماع، وقدرت اقت

 .پردازیمم، ندها که از اهمیت بیشتری برخوردارگروهبرخ، از این 
-تقسیم من باه گاروه   قرار گرفته،استفاده مورد بیشتر که نفعان ذی بندینخستین طبقه

اشاخاص  »تعریاف   .ارائاه داد  9104در ساال   فاریمن باشد کاه  م، گسترده حدود ومهای 
کاه مفهاوم ساهم و ساهامداران را باه      اچر ؛بسیار گسترده اسات  «ر شرکتتحت تأثیر و تأثّ
شاود و همچناین شاامل رواباط، معاامکت و      ما،  کسا،  گذارد که شامل هرقدری باز م،

                                                        
 

1998(Available at SSRN 141342, Retrieved June 27, 2015); Werhane, P & 

Freeman, R.E, 1999. 
-رندگان سهم و یا ادعا نسبت به شرکت، ارتباطدارندگان قرارداد، دا» :نفعان عبارتند ازذیتعاریف دیگر از برخ، . 9

دارنادگان ادعاا، نفاع،    » ؛(Hill&Jones,1992,p.133)«داران با سازمان، مشارکت کنندگان با ادعای، مشروع

، باا  ئا جز مشروع و غیار ة دارندگان رابط»و ( Clarkson,1995,p.106)«حق و یا مالکیت، نسبت به شرکت
ول اسات  ؤهای، که شرکت در مقابل منها یا رفاه منها مسهای اخکق،، گروهولیتؤشرکت از قبیل معامکت و مس

 .(Langtry,1994,p.433)«و منها نیز نفع اخکق، و یا حقوق، نسبت به شرکت دارند
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أثیر شوند که نتوانند بر شرکت تا لذا ایشان زمان، از تعریف خارج م، ؛گرددم،نیز قراردادها 
کاه   باه جهات ایان   )و یا تحت تأثیر شرکت قارار نگیرناد   ( دلیل نداشتن قدرته ب)بگذارند 

توانناد در  ا ما، ها شارکت  ،دیدگاه گستردهبر پایه . (رابطه یا ادعای، نسبت به شرکت ندارند
عماال ایان دیادگاه بارای مادیران      ا اِامّ ؛ر تقریباً هر کس، قرار بگیرندتحت تأثیر و تأثّ واقع

سایار ساخت و هماراه باا ساردرگم، در شاناخت اشاخاص ماورد نظار خواهااد          شارکت ب 
 .(Freeman,1984,pp.8-10)بود

 ،مواناع خاارج، فاراوان   و منابع، صبر و زمان محادود  با وجود  ،محدود دیدگاهبراساس 
-ساع، ما،  دیدگاه  پیروان اینمیان، د و در این نکن رسیدگ،امور تواند به همه نم، انمدیر

 را در شرایط ارتباط مستقیم با منافع اقتصاادی اصال، بنگااه تعریاف کنناد      هاکنند تا گروه

(Mitchell&Agle&Wood,1997,pp.856-857). 
را با توجاه باه رابطاه ارائاه     من اولیه و ثانویه، برخ، تعریف  بهنفعان ذیبندی در تقسیم

بنیاان   ولیاه نفعاان ا ذی .ر متقابل شارکت و طارف دیگار   با دقت به تأثّنیز اند و برخ، داده
ن معایّ  ةو رابطا  (Dean,2001,p.103&Clarkson,1995,pp.106-107)هدشرکت شمرده ش
نفعان اولیه شامل مادیران، کارکناان، مشاتریان،    ذی. با شرکت دارند ،قراردادی و مستقیم
 .ندهست یت،ه مستمر قانون، و مدیرتوجّ نیازمند بوده و نندگانکسهامداران و عرضه

هاای شارکت بار    گرفته و ممکن است فعالیت ر مرزهای شرکت قرارد ،نفعان ثانویهذی
و  ،هاای محلّا  رساانه . قراردادی با شرکت داشاته باشاند  ة که رابط منها اثر بگذارد بدون من

باشاد  ضروری تواند برای موفقیت منچه که در مواقع بحران، م، راجتماع و محیط و ه ،،ملّ

 .انددر این گروه جای گرفته
بارای  کاه  منچاه   ،ککرکساون  از منظار  .با دیدگاه اولیه یکسان نیسات  دیدگاه محدود

کاه در   حاال من  ؛بندی اولیه و ثانویه اهمیت دارد بقاا و حیاات واقعا، شارکت اسات     دسته
، اثرگذاری در موفقیت شرکت و رعایت هنجارها و اخاکق  فریمن ةدیدگاه محدود و گسترد

بسیار مطابقات   ککرکسوننفعان ثانویه از با تعریف ذی فریمنتعریف  ،در واقع ؛مطرح است
 ,Pedersen)باشاند ر شارکت ما،  نفعان ثانویه کسان، هستند که تحت تأثیر و تاأثّ ذی. دارد

2004,pp.31-32.) همواره در هر شرکت، اشخاص، وجود دارند که مشخصااً  ،به هر صورت 
 .ا در مرز قرار دارندگیرند و تنها تعداد محدودی از منهاولیه یا ثانویه قرار م، ةدر دست
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 هانفعان در شرکتانواع ذی .3
ا امّا  ،تواناد متفااوت باشاد   و برای هر شرکت، ما، نیست نفعان محدود تعداد ذیهرچند که 

 .درنقرار دابیرون، نفعان ذیدرون، و نفعان ذیشامل ، کلّ ةدر دو دستاصل، نفعان ذی

 نفعان درونیذی .3-9

تری با شرکت قرار دارند و به طاور مساتقیم   ارتباط، نزدیک ةدر دایر که نفعانبرخ، از ذی
 :عبارتند ازپذیرند از من اثر م،

 سهامداران .3-9-9

را  خاود شارکت   ةاشخاص، هساتند کاه باا موردن سارمای     ،سهامداران و به عبارت، مالکان
. اناد سهام شارکت را باه دسات مورده    ،اند و یا پس از من در فرمیندهای ممکنتشکیل داده
البتاه منهاا باا     ؛ایشان به منها بازگردانده شاود  ةسهامداران این است که سرمای ةنگران، اولی

-ساهامداران ما،  . اناد گاذاری زده هدف به دست موردن سود بیشتر دست به چنین سرمایه

شاامل   بایسات مناابع الزم  ما،  و از اشخاص باشاند  ،توانند یک شخص و یا گروه عظیم
 فعالیات ند تاا  سااز بارای شارکت فاراهم    را مالت و تجهیازات  کارکنان، مواد خام، ماشین 

هادف   ،هاای اولیاه و پایاه   که در تئاوری  طبعاً با توجه به این ،البته داشته باشند؛ یمدمکار
ل و نفاع اوّ دانند و ایشاان را ذی سازی ثروت سهامداران م،اصل، و غای، مدیران را حداکثر

 مفهاوم  ،ن ایران نیز مشخص است لاذا ساهامدار  و نقش منها در قوانی اندنهای، عنوان کرده
 .باشد که همین اشاره پیرامون من کاف، استم، ،واضح

 کارکنان .3-9-2

هاای  من، جنبشو نمونة بازر  باشندکارکنان نیازمند بیشترین حمایت م، ،نفعاندر میان ذی
رة منهاا باه   مختلفا، درباا  و قاوانین  اناد  به وجود ممدههای اخیر که در قرنهستند کارگری 

-کارکناان ترجماه شاده    ،هادر متون حقوق شرکت Employee ةواژ .تصویب رسیده است

در قاوانین نیاز    .(5، ص9319خادماان،  )باشاد م، کارگر و کارمنداست که به نوع، جامع بین 
 9.کندکارگر کس، است که به هر عنوان تحت دستور کارفرما کار م،

                                                        
  .9338مصوب  قانون کار 9ماده :  .ر .9
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به نوع، مختص همان قانون ارائه شده است نان کارککه از  ،تعریف، قوانین مختلفدر 
 ؛تعاریف یکسان اسات  ،، در تمامکارکنان کلیات مورد نظر برای در  مفهوملکن  باشدم،

شود کاه در اماور اداری و   است که کارکنان به افرادی اطکق م، در جای، ممده ،برای مثال
 قانون برنامه چهارم توساعه  966اده نامه اجرای، ممیین)اجرای، مؤسسات و دفاتر شاغل خواهند شد

 9.(9300مصوّب  ...
باشد کاه باه   م،( شرکت) کارکنان و شرکت، قدرت کارفرما ةهای اساس، رابطاز ویژگ،
کارکناان و  رابطاة  ویژگا، دیگار   . میاد اطاعت از راهبردهای شارکت الزم ما،   ،موجب من

های من بر طباق  مشخصهو  هامؤلفهلذا یکسان نیست، بازار شرکت با شرکت این است که 
ن است که در ایان ترتیباات و قراردادهاای اساتخدام     ص و معیّنظامات اداری داخل، مشخّ

دیگر ایان  ةنکت. دنموقرر مجای الزام و اجبار، موارد سودمندی را برای کارکنان  توان بهم،
هاای جسام، و   مسایب  ،؛ بارای مثاال  قرار دارناد  معرض خطرکه کارکنان همواره در است 
ادغام و دیگر ترتیباات  که همچنان کند؛ پیوسته کارکنان را تهدید م، ،ناش، از کار اراتخس

 .، چنین پیامدهای، را به دنبال داردانتقال شرکت
را فاراهم  ة شارکت  سارمای از جمله کسان، هساتند کاه    ،کارکنان مانند اعضای شرکت

 شارکت بارای   یای رقابت،مزابا  مندارزشو ضروری  ،منبع ،انسان، ةسرمایبه عنوان و  کرده
 نکته مخر در توجه به نقش و جایگاه کارکنان این .(Okigbo,2012,p.10)دشونمحسوب م،

بیش از هر گروه دیگر امکان اتحااد و دسات یاافتن     ،های بزرگکه ایشان در شرکتاست 
باه   از کارکنان فردی حمایت کاف، ،های مدیریتکه در تئوری حال من ؛به مدیریت را دارند

 .میدمل نم،ع
و  هاا در جهت حمایت از من ،شناخت اهمیت کارکنانلزوم گفته و پیشبا توجه به مباحث 
یکا، از  . راهکارهای، بیان شاده اسات   ،گیری شرکتر روند تصمیمبنیز تأثیر بیشتر ایشان 

این است که منان خود سهامدار شرکت باشند و بادین صاورت کنتارل مادیران را     راهکارها 
 ،طور که بیاان شاد  همانو البته بحث در اینجا فراتر از این است  ؛اشته باشندنیز در دست د
ایشاان  که خواهد اگر شرکت م، ،بنابراینشوند؛ تلقّ، م،سرمایه انسان، به عنوان کارکنان 
تر برای شرکت به ارمغاان بیاورناد بایاد باا مناان باه مثاباه        در قلمروی وسیعفراوان، منافع 

                                                        
 .0/8/9307 مصوب قانون مدیریت خدمات کشوری 8ماده  : .برای تعریف کارمند نیز ر. 9

�ضاوت



هانفعان در حقو  شرکتتئوری ذی 15ییزپا، 87فصلنامه قضاوت، شماره  

 

38 

رکت شا ، کارکناان بیشتر اشتیاق و تمرکز  در این صورت. رفتار کندسرمایه  ةاشخاص مورند
و خکقیتشاان را   تاک ، انارژی   تمام،کارکنان  اگر ل،قابتمدر . را سودمندتر خواهند نمود
-Cheffins,1997,pp.91)خواهد خاورد مینده شکست  در شرکت برای شرکت به کار نگیرند

92.) 
باشاد  کارکنان در مدیریت شارکت ما،   هایگ،ها و نمایندداشتن اتحادیه ،راهکار دیگر

د به شارکت گشاته و ناه تنهاا بار رفااه اقتصاادی و        که این موجب ایجاد حس الزام و تعهّ
گذارد بلکه با دادن این نقش به کارکنان، منافع ساهامداران نیاز   افزایش کارمی، منان اثر م،

ت و مشاتریان هساتند و   شارک ة واساط به عنوان کارکنان دیگر، به عبارت  ؛یابدافزایش م،
 ،های ملمان، با تعداد کارکنان زیااد شرکت. مشتریان نیز خواهد بود حمایت ازها حمایت از من

را ای ویاژه  که برای نمایندگ، کارکنان در هیأت مادیره شارایط   انداز من رو پیشرفت نموده
ای، باا بررسا،   هاای اروپا  خود از شرکت تحقیقدر مخرین  اروپا نیزة اتحادی .اندفراهم کرده

بار   ،اثر مثبت ،که مشارکت کارکنان ه استرشد مشارکت کارکنان ط، س، سال، بیان کرد
 (.Lowitzsch&Hashi,2014,p.103)گذاردوری م،روی بهره
 فاراهم ر بنگااه دارناد ایان امکاان را     د ،مشروع این فرضیه که کارکنان حقّایجاد  لذا
ا امّا  ؛ه بیشتری معطوف دارناد ی کاری به منها توجّها و بازارهاخط مش، ،هادادگاه تاکند م،

هاا و  چنین اتحادیاه ایجاد امکان ، یت،ملّ های بسیار بزرگ و چنددر شرکتکه  روشن است
و جادای از ایان، تحقیقاات    باشاد  نم،پذیر ای مسان امکانگونه بهکم دستهای، نمایندگ،
از ایان مطلاب    اسات کاه کارکناان    تأیید کرده، 9مشارکت و نمایندگ، کارکنان ةاخیر دربار

 ،چنادان رضایت مدیران از اقدامات جمع، تحت نهادهای، همچون اتحادیه مگاه، دارند که 
 53کاه  مشخص کرد ین نکته را ا 6885سال  در6هارت هایدر همین راستا، بررس،. ندارند

ساع،  و باشاند  ما، هاا  تحادیاه مخالف وجود ادرصد از کارکنان عقیده دارند که کارفرمایان 
 (.Freeman&Barry&Rogers,2006,p.16)کنند را برای ر ی ندادن اقناعدارند تا منها 

از راهکارهاای مادیریت،   نفعان، ذیهای جدید تئوری این موارد باعث شد که در نگار 
 .ردیگصورت سیر تغییر مهای حقوق، به سمت راه حل

                                                        
1. Worker Representation and Participation Survey (WRPS). 
2. Hart. 

�ضاوت



هانفعان در حقو  شرکتتئوری ذی 15ییزپا، 87فصلنامه قضاوت، شماره  

 

30 

 مشتریان .3-9-3

یاک  ایان  . نمایناد خریداری ما، و تولیدات را  اشخاص، هستند که کاال، خدمات ،مشتریان
سات و باه شخصا،    ا مشتری فراتر از این معناا ه باشد و امروزمشتری م،از تعریف ابتدای، 

تاوان  ما، دیگر، به عبارت گردد؛ شود که از خدمات و تولیدات شرکت منتفع م،اطکق م،
اسات و   تر شدهستردهگنیز تعریف این  ةدامن ،نفعانهمچون تعریف گسترده از ذیکه گفت 

کنناده باا   مشتری و مصرف. کنندنفعان حرکت م،در راستای تئوری ذیجملگ، این موارد 
 ؛باشد یاا نباشاد  هم کننده تواند خود مصرفچنانکه مشتری م، ؛یکدیگر تفاوت اندک، دارند

-کنناده ما،  کننده نیستند و مشتری اعم از مصرفها مصرفمشتری ةهمدیگر، به عبارت 

 (.Akman,2010,p.323)باشد
-وزه انتخااب باید گفت از منجا که امره به مشتریان توجّاهمیت  دالیلبه عنوان یک، از 

اسات و از طارف    های فراوان، وجود دارد و استانداردهای متعددی برای کیفیت بیان گشته
-ایفاا ما،  وری خودشان نقش حیات، در مفرینش کیفیت و افزایش بهرهنیز مشتریان  ،دیگر

چراکاه ایشاان   در نظر بگیرند؛ وقت  مشتریان را مانند کارکنان پارهباید ها شرکت ایند لذانم
؛ گذارناد وری و تولید شرکت اثار ما،  در بهره ،عد کمیت و کیفیتدر هر دو بُ ،مانند کارکنان
ای هاای، باا مشاتریان فاراوان باه گوناه      ه امروزه به خصوص در شرکتاین توجّدر نتیجه، 

 .است مدیریت و حقوق قرار گرفتههای رشتهجه نویسندگان د مورد تومؤکّ
این باب  درهای قابل توجه، که کننده و بحثقوانین حمایت، مصرفتصویب  ،شکب،
پدید مماده، ناشا،   ها اخیر این رشتههای هها و مقالنامهحقوق اقتصادی و نیز پایانحوزة در 

 .از همین رویکرد است

 کنندگانعرضه .3-9-4

... کننادگان خادمات و   تولیدکنندگان، واردکنندگان، فروشندگان کاال و ارائاه  ةبه کلی قانون
باه  را  ،کااال یاا خادمت    ،، یاا جزئا،  مستقیم و باه صاورت کلّا    که به طور مستقیم یا غیر

از یاک ساو باه     این اشخاص 9.شوداطکق م،کننده عرضهنمایند ارائه م، گانکنندمصرف
هار کجاای   در  ا مشتری در ارتبااط هساتند و از ساوی دیگار    طور مستقیم یا غیرمستقیم ب

                                                        
-قانون حمایات از حقاوق مصارف    9ماده و  9300مصوب  کنندگانقانون حمایت از حقوق مصرف 9ماده :  .ر .9

 .9306مصوب  کنندگان خودرو
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بار   یشک در ارتباط مستقیم با شرکت هستند و چنان تأثیراقتصادی قرار گیرند ب، ةزنجیر
هاای  گیاری ای را در تصامیم گذارند که الجرم مدیران شرکت باید جایگاه ویاژه شرکت م،

 .خود برای منها در نظر بگیرند
دهناد و اصاوالً   نفعان شرکت را تشاکیل ما،  ل توجه، از ذیکنندگان، بخش قابعرضه
دهنادة تماایکت ایشاان باه شارکت      کننده با شرکت بوده و به ناوع، انتقاال  رابط مصرف

شک در ایجاد مزیت رقاابت، و موفقیات شارکت    توجه به ایشان و تعامل با منها ب،. هستند
-های، را بارای عرضاه  ؤولیتاز سوی دیگر در قوانین مختلف، مقنن مس. نقش بسزای، دارد

طلباد  کنندگان در نظر گرفته است که خود ما، کنندگان در جهت حمایت از حقوق مصرف
باشاد از ایشاان   ها که به جهات محصاوالت شارکت ما،    تا شرکت در قبال این مسؤولیت

حمایت کاف، را به عمل مورد و حقوق ایشان را مدنظر داشته باشد تاا ایان گاروه همچناان     
 .تعامل با شرکت باشند متمایل به

 کنندگان مالیتأمین .3-9-5

 برخوردارند لاذا ککن،  ةسرمایاز اصوالً  ،بیمهمؤسسات ها و بانککنندگان مال، نظیر تأمین
دها،  نقش حیات، که در شاکل ة به واسطو  گذاری کنندتوانند در مقیاس بزرگ، سرمایهم،

هایچ   اناد کاه  داشاته و بیاان   اناد نماوده محسوب نفعان اصل، را جزء ذی منها اقتصاد دارند
که همواره حامیاان ماال، خاود را در     تواند به حیات خویش ادامه دهد مگر اینشرکت، نم،

 ،هاای حقاوق،  در برخا، نظاام  . (Clark&Wójcik,2007,p.183)وضعیت بهتری قارار دهاد  
باا ایان    .نداگذار شرکت تلق، گشتهن اصل، و تأثیرندگاگیرجزء تصمیمکنندگان مال، تأمین

هاای  کنندگان نیز مانناد برخا، گاروه   وجود، توجه به این نکته ضروری است که این تأمین
گردناد کاه در چرخاه    نفاع تلقا، ما،   نفاع نیساتند بلکاه زماان، ذی    به خود ذی دیگر خود

 .قراردادهای شرکت قرار گیرند

 طلبکاران .3-9-6

ة یک رابطا  ،را شود و این رابطهبایست تعهدی در مقابل او اجشخص، است که م، ،طلبکار
 .(17، ص9313 جعفری خسرومبادی،و پورفرد عبدی)مستقیم مالکیت است

طلبکااران  . باشاد شرکت ملزم به ادای تکلیاف و التازام خاود ما،     ،اساس این رابطه بر
ا در ردیاف    برخا، از مهمتارین منهاا    وشوند شامل اشخاص حقیق، و حقوق، مختلف، م،
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باه عناوان   ا   کنندگان کاال و خدمات به شارکت ها و عرضهبانکمثل کنندگان مال، تأمین
دارندگان برخ، اوراق بهادار نیاز گروها، از   . نداههای مستقل مورده شدنفعان در قسمتذی

باه  )و دولات   (حقاوق ماهیاناه  دریافت به جهت )، کارکنان حتّ .باشندطلبکاران شرکت م،
از در اینجاا ماراد    .محسوب شاوند طلبکار شرکت ان به عنو ندتوانم،نیز ( مالیاتاخذ دلیل 
شخص، که مال یا خدمت، باید به او داده و یا در مقابال   ؛ یعن،معنای عام من استطلبکار، 

 .وی انجام شود

 نفعان بیرونیذی .3-2

های، هستند که عملیات و فعالیت شرکت نهایتاً بار روی منهاا تاأثیر    گروه ،نفعان بیرون،ذی
کمتار در معارض   لاذا   نیسات ر به صورت بکواسطه یکه این تأث ا به جهت اینامّ ،گذاردم،
 ،شارکت کاه  طور ذات، دارا هستند ممکن است  و ورای حقوق، که ایشان بهباشند م،توجه 

 .عدم توجه به منها کم کم با افت سودده، مواجه گردددر نتیجة 

 جوامع .3-2-9

و گاردد  قلماداد ما،   اننفعا ذییک، از وان کند به عنای که شرکت در من فعالیت م،جامعه
جواماع را شاامل همساایگان،    . کنناد ، یااد ما،  با عنوان جوامع محلّا این جوامع معموالً از 
اناد و برخا،   ، دانساته محلّ ةهای توسعنهاد و گروههای مردمهای محیط،، سازمانسازمان
ا امّا  ؛(Renaut&Simon&Nadège,2012,p.3)اناد افازوده ها را هم باه ایان ماوارد    اتحادیه
به طاور  ، که دارند اهمیتمنها و به جهت ماهیت  ،هاو اتحادیه( های محیط،سازمان)محیط 
 .گردندبیان م،ا مجزّ

که با محیط پیرامون خود ارتباط متقابل دارند و ایان   انداز اشخاصای جوامع، مجموعه
برقاراری   .اری باشاد هاای تجا  تواند شامل تقسیم منابع و اطکعاات و همکااری  ارتباط م،
کاه  اچر ؛گاذارد باه سازای، ب  بر شرکت تأثیر تواند م،با جوامع در ابعاد متفاوت  خوبارتباط 

 و ناد اساتفاده ک  یشهاا در پاروژه  هاا من ، ارزشمنددانش و اطکعات محلّاز تواند شرکت م،
در گیرناد،  ما، منها مورد توجاه قارار   که همچنین وقت،  .دست مورد به های فراوان،نوموری

-ساته ما،  مجادالت پیرامون شرکت کا تعارضات واز میزان  بودن، رزشمندنتیجة احساس ا

هاای خاود را   ها باید اثرات فعالیتلذا شرکت یابد؛م، یعد رقابت، نیز برترو شرکت از بُشود 
را در نظار داشاته و ثبات     هاا شارایط من  اوضااع و هماواره  و  نماوده تمرکز مبر روی جوامع 
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اسااس ایان    و تصمیمات خود را بار  (Hilb,2012,p.183&King,2009,pp.11&13)گردانند
 .نماینداثرات اتخاذ 

 حکومت .3-2-2

-، گاه، اوقات وارد روناد تصامیم  تا جای، که حتّ ،حکومت دارای قدرت و مشروعیت است

هاا  شرکت ،همچنین .(Shin,2013,p.32)نمایدم، مشارکتدر این امر و شده گیری مدیران 
همواره زیر نظار حکومات هساتند و     ،از این رو ؛دارند ،ادی ارتباط مستقیمبا سکمت اقتص

 ،و اشتغال، در امور و تصمیمات شارکت  حکومت به دلیل عواید مالیات، و مباحث استخدام،
مور نیاز توساط حکومات معاین     های قانون، و الزامچارچوب؛ ضمن این که باشدنفع م،ذی
-ما،  اننفعحکومت در تعریف ذی فتنگر ر موجب قرارأثّاین تأثیر و تو در نتیجه، گردد م،

گاردد و  بسیار بیشتر م، ،های سهام، عامها از جمله شرکتدر برخ، شرکت ،این اثر. شود
-در گاروه ذی را که اگر حکومت  تا جای، ،رسدبیمه به اوج خود م،مؤسسات و  هادر بانک

ت و بلکاه نهایات صاحّ   ایام  نکردهاه نه تنها اشتب دهیمنفعان درون، در این دو شرکت قرار 
اند و از ایان رو اسات   با اقتصاد کشور گره خورده ،ه این صنایعکچرا ایم؛را به کار بستهت دقّ

 ةگیارد و باه گونا   تار باه خاود ما،    ای کامال ها چهاره نفعان در این شرکتکه تئوری ذی
 .دهداثر خود را نشان م، یمشهود

 زیست محیط .3-2-3

مطارح  هاا و ماردم   جهاان، شارکت  و اصل،  چالش به عنوانط طبیع، محیدر حال حاضر، 
کاه  شاود  موجب م، ومید از فشارهای عموم، و مقررات بر م، ،قدرت محیط. استگردیده 
بار  ؛ در نتیجاه،  (30، ص9314 صاادق،، )داشته باشاد  ،مشروع ها حقّشرکتنسبت به  محیط

های مینده اقادام  رای خود و نسلمدیریت تأثیر گذاشته و ایشان باید در جهت حف  محیط ب
عاکوه بار تاأثیر     ان،نفعا ذیایان گاروه از   (. Olusegun Monsuru,2012,pp.72-73)کنند

در . گاذارد ما،  تاأثیر بسایاری  ، بر ارز  بازاری شرکت هم هازندگ، و رفاه انسان فراوان بر
بینا،  پایش « یازو ا»های مختلف، تحت عنوان استاندارد ،محور بودن شرکتراستای محیط
 نمایناد یت ما، مسائل محیط فعال ةطرفداران محیط زیست نیز در زمین همچنین. شده است

 .دارد ،مستقیمة و نظرات منها با سود و ارز  شرکت رابط
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 (اجتماعی) های منافع ویژهگروه .3-2-4

و از نماوده  که یک منفعت عموم، ویاژه را باا هام دنباال     هستند گروه، از اشخاص منها 
ایان   .کنناد ما،  ای اساتفاده اس، برای باال بردن موقعیت خود در مسائل ویاژه روندهای سی

لاذا   ؛بارای شارکت دارناد   را ها و در نتیجه، افزایش مزایاا  ب توجه رسانهلها توانای، جگروه
 هاا های، که حضور ایان گاروه  موقعیت خصوصاً در ،توانای، مدیران در پاسخگوی، به ایشان

(. Freeman,1984,pp.21-22)تااأثیر حیااات، دارد در موفقیاات شاارکت  ثمااربخش اساات  

گذاران ارتباط دارناد و در  موران دولت، و قانونأها منهای، هستند که با ممؤثرترین این گروه
 .گذارندگذاران تأثیر م،ها بر مقررهاین گروه ،نهایت
دسات   هاای، از ایان  گروهو  ها، صنوفاتحادیهبه توان ها م،بارز این گروه هاینمونهاز 

قاانون   ، باشاد کاه  همان تعریف ها،از این گروه شاید بهترین و گویاترین تعریف .اشاره کرد
کاارگران  توساط  که داند م، های،گروهرا عبارت از  های صنف،انجمنارائه داده است و کار 

به منظور حف  حقوق و منافع مشروع و قانون، و بهبود وضاع اقتصاادی، کاه     و کارفرمایان
دارای شخصایت   ها معموالًاتحادیه 9.گرددتشکیل م، ع جامعه باشدفحف  منا خود متضمن
 .باشدحمایت از منافع گروه، خاص م، هاهدف اصل، و ذات، از تشکیل من و بودهحقوق، 

 هارسانه .3-2-5

-ما، شرکت با ر تأثیر و تأثّبدانیم که در  ،اشخاصعان، منها را نفتعریف ذیچنانچه مطابق 
خواهند شد؛ زیارا  نفعان شرکت محسوب ها نیز جزئ، از ذیرسانهی نیست که تردید باشند،
دهد که محیط شرکت را تشاکیل  بسط م،هم نفعان را به بخش، ذیة تعریف، مجموعاین 
 (.Donaldson&Preston,1995,p.86)ندارند ا در من سهم،دهند امّم،

 ,Freeman)کارد  معرفا، نفعاان  ذیرا یکا، از  بود کاه رساانه   نخستین کس،  فریمن

1984,p.22)نفاااع یااااد انه باااه عناااوان ذیاز رسااا خاااودبعااادی  اگرچااه در نوشاااته  ؛
نیز قائل به تفکیاک   پرستونو  دونالدسون ،در همین راستا (.Evan&Freeman,1988)کردن

ا بارای من  دانناد امّا  ای که رسانه را اثرگاذار ما،  به گونه ؛اندنفعان و اثرگذاران شدهبین ذی
 .(Donaldson&Preston,1995,p.86)قائل نیستندسهم، در شرکت 

باه طاور    زیارا  ؛شناساند نفع ما، رسانه را به عنوان ذیحوزه، نویسندگان این بیشتر ا امّ

                                                        
 .61/0/9371 جمهوری اسکم، ایران مصوب قانون کار 939ماده :  .ر .9
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 Perrin,2007)را نیاز دارد  منتواناای، مسایب رسااندن باه      و گذاردعمده بر شرکت اثر م،

,p.468.) بسایار  نقاش   هایت به شرکتدر اعطای مشروع ، منهافراتر از این اثر عمیق رسانه
را ذکار  انواع، ها و بندیها دستهرسانه ای نیز برایعدّه (.Perrin,2007,p.467)دارندمهم، 
-بررساا، کااردهنفااع هااای مختلااف ذیر دسااتهو تااأثیر هاار یااک از منهااا را باا نمااوده 

 ,See:Omojola,2012,pp.304-316&Rapp&Beitelspacher&Grewal&Hughes)انااد

2013,pp.547-548). 

 رقبا .3-2-6

در اینجا ماورد مداقاه   که منچه . اهمیت رقابت و مباحث پیرامون من بر کس، پوشیده نیست
نفاع محساوب   ذی ،شاید از نظر برخ،. باشدنفع بودن یا نبودن رقیبان م،گیرد ذیقرار م،

همیشاه باه دنباال موفقیات شارکت      اناد کاه رقباا    داشتهبیان  و تر باشدهوجّمنکردن رقبا 
 (.Donaldson&Preston,1995,p.86)ستندنی

-تغییار عناوان ذی  ( 9: وجود دارد نفع بودن رقباتأیید ذیدر جهت ل، یدال ،با این وجود

رقباای   و توانناد رقباای فاردا باشاند    نفعان امروز و دیروز ما، به این صورت که ذی ،نفعان
هاای  اتحادیاه  هاا از طریاق  بسایاری از شارکت  ( 6 .توانند شرکای بعدی باشاند پیشین م،

ها با رقبا همکاری دارند؛ بارای  شرکت( 3. کنندگری با رقابت کار م،، الب،تجاری و یا حتّ
حذف رقباا و  ( 4 .های نفت، به وضوح قابل مشاهده استمیان شرکت این موضوع در ،مثال

-یو ذ ندزیرا روابط همیشه متقابل نیسات  ؛باشدواقع، و اخکق، نم، منهایا مرزگذاری میان 
 (.See: Archer,2006)دارند های،نفعان در میان خود با یکدیگر ارتباط

 نفعانمبانی تئوری ذی .4
ساه بنیاان اقتصاادی،    غالبااً   ؛ لکان اسات  نفعان مبان، مختلف، بیان شاده برای تئوری ذی

حقاوق  در میان این مباان،،   (.Freeman,2001,pp.39-47)اندحقوق، و اخکق، را برشمرده
 See: Carleton)نفعاان باوده  ذیبنیاان اقتصاادی تئاوری    ظر برخ، به عنوان از ن مالکیت

Asher&Mahoney.M&Mahoney.T,2005,pp.5-32)  هاای  و برخ، نیز من را جزء بنیاان
در فقاه و  ، خصوصااً  اهمیت بحث مالکیت و توجه ویژه باه من  جهتبه  که داننداخکق، م،
نفعاان باه بحاث    الکیات و تئاوری ذی  حقاوق م ة رابطا  ایجداگاناه  بخشدر  ،حقوق ایران

 .گذاشته خواهد شد
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 های حقوقیها و بنیاناستدالل .4-9

بازگشت تأثیر قوانین و نهادهای حقوق، بر شخص یا اشخاص درگیار   ،اصل اولیه در حقوق
ایان اصال در حقاوق    . باشدمؤثر م،لذا تصمیم هر شخص نسبت به خود   است؛ هادر من

لا، و  است که خود مبتنا، بار اصال اوّ    نام گرفته «قراردادها نسب، بودن»اصل  ،قراردادها
 .باشدعقل، مزادی و استقکل فردی م،

حقوق اشخاص ثالث مورد حمایت قرار گرفتاه و  که  ایسته استبا توجه به اصل فوق ش
 باه معناای  عاد سالب،   بُ. دباشثبوت، مورد توجه  جنبةعد سلب، و هم از هم از بُحقوق ایشان 
باودن  که در اصال نساب،   نشود و این یعن، همان چیزی  حقوق منها تجاوز بهاین است که 
حقاوق  ، ضارورت دارد  کاه گااه  اسات   معنااین به  نیز ثبوت،جنبة . وجود داشتقراردادها 
به همین منظاور بیاان شاده اسات کاه       و ثالث نیز در نظر میدقرار گیرد توجه مورد ایشان 

گاذاری، تصامیمات   وق ایشاان در قاانون  بازنگری در حقوق اشخاص ثالث و توجه باه حقا  
البتاه در   .(99-94، صاص 9313 زاده،قاسم)استالملل، اکیداً الزم و بین قضای،، روابط قراردادی

کننده و قوانین پیرامون محایط زیسات   در قوانین حمایت از مصرف، از جمله قوانین مختلف
؛ اسات صاورت گرفتاه   اساتا  های، در ایان ر تک ، حقوق،ا   های مال،و دریا و نیز در نظام

ا ایان  مطلق فارض شاده اسات امّا     ،ولیت تولیدکنندگان کاالهای معیوبؤمس ،ای نمونهبر
 .ولیت مطلق در نظام حقوق، ایران هنوز با پذیر  کامل مواجه نشده استؤمس

تاوان  را م، گوناگون،اصول حقوق،  ،نفعانهای حقوق، تئوری ذیتقویت پایهبه منظور 
حقاوق  پیرامون در این خصوص . نمودولیت مدن، و مالکیت تفسیر ؤا، مساز حقوق قرارداده
اصاول  درباارة   گردید لکان  رائها ات،توضیحدر مباحث پیشین  ،ولیت مدن،ؤقراردادها و مس

هاای اقتصاادی   بنیانبخش در  حوزه،به پیروی از نویسندگان این  ،مأخوذ از حقوق مالکیت

 .خواهد شدو اخکق، بحث 
نفعان را به عنوان تنهاا راه اطاعات   ها حمایت از ذیسازمان ن است کهایرویکرد دیگر 
است که چنین قانون، موجاود باشاد و   درست هرچند این مطلب هنگام،  ؛بیننداز قانون م،

مباحاث   ةنتیجا تردیادی نیسات کاه    البتاه   .یا الاقل از نظام حقوق، قابال اساتنباط باشاد   
های، است که به گروهمختلف حقوق  و اعطایهای حقوق، نظامتغییرات در بروز مطروحه، 

 .ادعای، را پیرامون بنگاه دارند و حقوق نیز در این زمینه پیشرفت قابل توجه، داشته است

�ضاوت



هانفعان در حقو  شرکتتئوری ذی 15ییزپا، 87فصلنامه قضاوت، شماره  

 

45 

 های اقتصادیبنیان .4-2

نهایتاً ایان تصامیمات   و کند گیری و حرکت م،نفعان تصمیمدر راستای منافع ذی ،شرکت
باه  ا امّ ؛را ذکر کرد گوناگون،توان دالیل این نکته م،برای . د بودنبه نفع خود شرکت خواه
-از طریق کاهش هزیناه  ، چههر شرکت، به دنبال منافع خویش است اختصار باید گفت که

ت ممکان  مادّ  البتاه در کوتااه   ؛های دیگر دستیاب، به مزایای رقاابت، راه ةبه وسیلو چه ها 
باه  رساان باه منهاا    صمیمات مسایب به وسیله ت ،نفعانشرکت با نادیده گرفتن ذیکه است 
بارای حفا  ثباات و    کاه  ا این شرکت در نهایت مجباور خواهاد شاد    یابد امّدست  تنفعم

-نفعاان موجاب ما،   ه به ذیتوجّ، عکوه به. مورد توجه قرار دهدپیشبرد خود، ایشان را نیز 

در کاه   حاال،  در ؛ری جلاوگیری شاود  یا گتصمیمهای روندهای متعارض شود که از هزینه
  .چنین تعارضات، پیش نخواهد ممد ة نگر  جامع و همه جانبه،نفعان به واسطوری ذیتئ

بایسات در  دهد کاه مناابع شارکت ما،    م،توضیح  ،تولید گروه، رویکرد ةتوسع، با بلر
گاذاری  در شارکت سارمایه  که  ی،منها ةد و هدف هموجهت اهداف شرکت به کار گرفته ش

در  (.Blair,1998,p.196)قارار گیارد  حمایت باید مورد خطر قرار دارند معرض و در  اندکرده
 ا ممکن اسات امّ بیشتری استی، مکاردارای کار فردی نسبت به کار گروه،  ،تولید گروه،
در شارکت   ،نفعاان ذیکاه  دارد بیاان ما،   بلار لذا  در انجام من کوتاه، نمایند؛ اعضای تیم
 ةحمایت از اهاداف هما   ةوسیله اند بتوم، کاریکمهای این اند و هزینهگذاری کردهسرمایه
له تولید تیما،،  ئعکوه بر اشاره به مس جونز (.Blair,1998,p.196)نفعان به حداقل برسدذی

های معاامکت را نیاز بار من    های نمایندگ، و هزینهیعن، هزینه ،های بالقوهدو منبع هزینه
 (.Jones,1995,p.409)کنداضافه م،

تعارض اهداف نماینده و اصایل  نخست،  ؛میدبه وجود م، چالشدر تئوری نمایندگ، دو 

نفعاان  در ایان حالات، تئاوری ذی   امّا  .خطرکت متفاوت طرفین برای پذیر  تمایدیگر، و 
 .(Jones,1995,p.409)باشدبرای تطبیق نماینده و اصیل م، راه،

ر روناد  د)پیرامون سازمانده، کردن قراردادها از لحااظ درونا،    ،معامکت ةتئوری هزین
اتخااذ تئاوری   نیاز  در اینجاا  . کناد بحث م،( داخل بازار) و از لحاظ بیرون، (سلسله مراتب،

 ،بارای مثاال  ) سلسله مراتب، ةمعامکت از طریق استفاد ةتواند به کاهش هزیننفعان م،ذی
های، هرچند که سلسله مراتب هم خود هزینه ؛کمک کند( کنندهادغام تولیدکننده و مصرف

 .نادیده گرفتمنها را توان دارد که نم، به دنبال
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هاا در مساائل تولیاد    طلبا، چگونه فرصات  ،کند که به طور معمولبیان م، جونزاً نهایت
 ؛ی، تبدیل شاوند مد به خطری برای کارنتوانمعامکت و تئوری نمایندگ، م، ةگروه،، هزین

 .Jones,1995,pp)ماود ها دنبال نطلب،نفعان را برای کاهش این فرصتلذا باید تئوری ذی

410-411.) 

 های اخالقیبنیان .4-3

در بنیاان  . پاذیرد نفعان دارای ارز  ذات، هستند و ایان تعهاد اخکقا، را شارکت ما،     ذی
نفعان به دلیل این که موجب پیشرفت اقتصاادی  نظر ذی ،خکف بنیان اقتصادی اخکق، بر

-بلکه در اینجا خاود ذی  ،تگردد دارای ارز  نیسشرکت و کسب منفعت برای مالکان م،

 .بایست مورد توجه قرار گیرندلذا م،هستند؛  نفعان هستند که ذاتاً ارزشمند
نفعان در سه قسمت هنجااری، توصایف،   ذی تئوریدر خصوص  ،پرستونو  دونالدسون

هاای هنجااری را در مرکاز تحلیال قارار داده و من را      تحلیال منها . کنندو ابزاری بحث م،
-Donaldson&Preston,1995,pp.65)دانناد های ابازاری و توصایف، ما،   یلتر از تحلمهم

هاای اخکقا،   تواند به عنوان دالیل، برای بنیانهای هنجاری مذکور م،دالیل تحلیل (.91
 .تئوری به کار گرفته شود

کنناد  استدالل ما،  9ویلیامسونمعامکت  ةگیری از رویکرد هزینبا بهره ،ایوانو  فریمن
-باوده و من را ذیال مباان، اخکقا، ما،      راساتا هام  نفعاان ی و تئاوری ذی که ایان تئاور  

 جاونز  ،گفتهپیش مطابق مطالبکه  حال من ؛(Freeman&Evan,1991,pp.337-359)مورند
-بیان ما،  ،قرارداد ةتحلیل ایشان از بنگاه به منزل. کندمن را ذیل مبان، اقتصادی بحث م،

قراردادی شافاف  شایستة دارا بودن و را داشته ه شرکت در معامل حقّ نفعانذی ةدارد که هم
کننادگان و  هاا، عرضاه  قراردادها را میان کارکناان، مشاتریان، اتحادیاه    ،مدیران .باشندم،

ساتدهای خااص    و توانناد در داد هاا ما،  یک از این گروه و چون هرنموده مالکان رهبری 
های حال تعاارض و   ا باید شیوهگذار است لذهای دیگر اثرسرمایه، شرکت کنند که بر گروه
 (.Freeman&Evan,1991,p.352)حمایت از منها اتخاذ و ایجاد گردد

اگرچه محادود باه ایان ماوارد نیاز       ،باشندمبان، ذکر شده جزء پرکاربردترین مبان، م،
تئوری قراردادهای اجتمااع، مشاتر ، دکتارین قراردادهاای شافاف،       ،برای مثال ند؛نیست

                                                        
1. Williamson. 
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 .هستندقابل ذکر مبان، جمله دیگر از  ،،گرایو نیز کانت9خطر

 نفعانحقو  مالکیت و تئوری ذی ةرابط .4-4

یاک اعتباار عقکیا،     بیان دیگار،  است و به ای اعتباری بین مال و شخصرابطه ،مالکیت
و مالکیت اشتراک، و تسااوی   (65، ص9370خمین،،  و 53ص، 9ج، ق9383 ، یزدی،یطباطبا)است

در فقاه و  . مطابق اصل است و نیازی باه توجیاه نادارد    ،موال جامعهافراد نسبت به منابع و ا
تسااوی و اشاترا     ،لیاه حقوق ما هم جز در مواردی کاه راجحا، در باین باشاد اصال اوّ     

با مالکیت مشاع که به معنا، شاراکت    ،البته این مالکیت مشتر  ؛(74، ص9318پیلوار، )است
در مالکیات مشاتر ، باه طاور باالقوه      . باشد متفاوت استمالکین متعدد در ش،ء واحد م،

 ساخن از یاک حاقّ    ،یعنا، در اشاترا    ؛برای تمام ابنای بشر مالکیت فرض شاده اسات  
لذا مالکیت فاردی نیااز باه توجیاه      ؛(87، ص9318پیلاوار،  )مشتر  است و نه مالکیت حقوق،

بشار و   ةترین مبان، ارائه شده برای مالکیت در طول تاریخ اندیشدارد و معتبرترین و شریف
توانناد ماال، را باه مالکیات     ها با کار و تک  ما، یعن، انسان ؛کار است ةنظری ،ادیان اله،

 (.09، ص9318پیلوار، )فردی خود درمورند
 مالکین، که ماال، را باه ملکیات در    دیدباید گردید حال که مبنای مالکیت فردی بیان 

شاکل  حقاوق، شارکت را    من پرداخته و شخصایت  ةاند و با هدف کسب سود به اشاعمورده
تردیادی   !د؟نفعان شرکت را نیز مد نظار داشاته باشان   بایست ذیبا چه توصیف، م،اند داده

سهامداران در هنگام تشکیل شرکت و پیوستن به من، به تحصیل حاداکثر ساود   نیست که 
ا بعید است از نظرشان گذشته باشد که ثروت منها باید در جهات حمایات   امّ ؛اندتوجه داشته

پردازان پیشین با تمرکاز  این همان استدالل، است که نظریه. شود سایرین نیز به کار گرفته
ر نیاز دقیقااً   که در دیدگاه ماؤخّ  حال من ؛کردندط منافع سهامداران را توجیه م،تسلّ ،بر من

 .شودنفعان نتیجه گرفته م،با تأکید بر همین مفهوم مالکیت، تئوری ذی
 دونالدساون  ةابتدا در مقایس ،نفعانبه عنوان مبان، تئوری ذی استفاده از حقوق مالکیت

م مسالّ  نکتاة . قرار گرفتواکاوی مورد  جداگانه سپس در مقاالتمطرح گردید و  پرستونو 
نیز  کوزچنانکه  ؛(08، ص9318پیلاوار،  )که مالکیت و حقوق ناش، از من مطلق نیستاست  این

                                                        
-خطر قرار داده و با توجه باه من باه توجیاه تئاوری پرداختاه      ن، هستة مرکزی بحث خویش راگرابرخ، تحلیل .9

 .(See: Phillips&Freeman&Wicks,2003,p.481)اند
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ا در امّا  ؛ک زماین اسات صاحبت کنایم    ممکن است از شخصا، کاه مالا   که  داردبیان م،
 او باشاد و حاقّ  است حق اعمال تعداد مشخص، از اقدامات م،من منچه وی مالک  ،حقیقت

او ممکان اسات در سااخت و سااز و کشات اناواع خاصا، از         ،برای مثال ؛نامحدود نیست
هاای حقاوق،   و ایان مطلاب در تماام نظاام     (Coase,1960,p.44)محصوالت محدود باشد

 بار )از مناافع ثاروت    ت بردنلذّ ةحق مالکیت، مزادی و اجازکه گوید م، فیشر .صادق است
و  نیسات و رویادادی فیزیکا،    اسات  (های قانون، و عرفا، اجراها و حمایتاساس ضمانت

نیز با همین تأکیاد بیاان    پژوویچ (.Fisher,2007,p.27)باشدای از روابط اجتماع، م،فشرده
کاه حقاوق بشار را از حقاوق      ایان و باشد م،ن اشخاص بی ةرابط ،دارد که حق مالکیتم،

 ,pejovich,1990)باشاد نامحادود نما،   ،لذا حقوق مالکیات خطا است؛ ا کنیم مالکیت مجزّ

p.27 .)( قانون مادن،  936 قانون اساس، و ماده 48اصل ) در حقوق ایران ،هااین محدودیت
 9.شودنیز به کرّات و وضوح دیده م، و فقه اسکم،
 خاود باه   ،شده و برقراری ارتباط بین حقوق مالکیت و حقاوق بشار   ذکرهای محدودیت

له که افاراد  ئالبته همچنان این مس ؛کندحقوق مالکیت م، ةخود منافع دیگران را وارد صحن
مالاک   ، موردن اشاخاص غیار  ماناد و حتّا  دیگر باید مورد توجه باشند نامشخص باق، م،

-ولیت مدیریت، برای گاروه ؤکه اختصاص مسکند نم، اینداللت بر تحت مفهوم مالکیت، 

کاه مفهاوم موجاود و مسابوق مالکیات      است  ا نکته واضح اینامّ؛ ای وجود داردهای ویژه
ولیت ؤاساس من ادعاا شاود مسا    کند که برخصوص،، حقوق نامحدود مالکان را تجویز نم،

 ,Donaldson&Preston)تنها عمل نمودن به عنوان نمایندگان مالکان سهام است ،مدیران

1995,p.83.) 
 کاه  این مقایسه بسیار قابل توجه باشاد  ،در بحث اثبات تئوری رکن بودن مدیران شاید
سات کاه   ا شوند به همان اعتبار و معناشخص حقوق، نامیده م، ةنمایند ،مدیران ،اگر گاه

نمایندگان مردم هستند؛ در حاال،  به عنوان شود اعضای مجلس در حقوق عموم، گفته م،
هار  دیگار،  باه عباارت    ؛(58ص، 6ج، 9377 کاتوزیاان، )عموم، است ةمنان مظهر اراد ةه ارادک

شود ول، طرف مقابل او تمام مردم کشاور  از حوزه انتخابیه خود وارد مجلس م، اینماینده
 (.933، ص9305نژاد، حبیب)هستند

                                                        
 (.9383، حسین، سیستان،:  .ر)است الضرر ها در فقه اسکم،، قاعدةای از این محدودیتهنمون. 9
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نظار  ورد های کلیدی ما که با توجه به ویژگ، استدارای مبان، خود حقوق مالکیت نیز 
 9تار عادالت تاوزیع،   ول، این مبان، بر پایه اصول اساس، ؛دنباشمتفاوت م،من، با یکدیگر 
به نحاو جهاان، قابال     ،که یک تئوری بتواند فارغ از مباحث عدالت توزیع، قرار دارند و این

عدالت تاوزیع، نیاز دارای    (.Donaldson&Preston,1995,p.84)اعمال باشد رد شده است
اسااس   ا باه طاور خکصاه بایاد من را تقسایم ثاروت بار       امّ ؛سام گوناگون استمعان، و اق
 .(963-964، صص9374قدیری اصل، )ها دانستشایستگ،

 ةهاای مجموعا  که یاک اصال بتواناد بار تماام جنباه       رسدالبته بسیار بعید به نظر م،
بیشاتر  ل لذا تمای ؛دهند اعمال شوداز حقوق و تعهدات که مالکیت را تشکیل م، ایپیچیده

 .د بیش از یاک اصال اعماال گاردد    ندهاست که اجازه م،6های پلورالیست،به سمت تئوری
اگر تئوری پلورالیست، حقوق مالکیت پذیرفته شود ارتباط میاان حقاوق مالکیات و تئاوری     

 ،های عادالت تاوزیع،  های موجود در تئوریمشخصه ةچراکه هم ؛گرددم،مشکار نفعان ذی
 .کت نیز وجود داردنفعان شردر میان ذی

تواناای،، نیااز، تاک  و    مانناد  هاای،  ر ویژگ،دهای عدالت توزیع، ئوریتتفاوت میان 
ها برای تعیین توزیع شفاف درمماد  ترین شاخصمناسببه عنوان این موارد  .باشدم،توافق 
سابقه که در راستای ایجااد و حفا  عملیاات    با نفع کارکنان  ،برای مثال باشند؛م،و ثروت 

اطاراف   اماع وکاه در ج  نقاش مردما،  یا  ؛تک  است ةاند بر پایتجاری موفق تک  کرده
هاا مشاابه نکاات    ایان ویژگا،  . باشاد نیاز منها به هاوای پاا  ما،    ةکنند بر پایزندگ، م،
یک نفاع اخکقا،    ،های متفاوتتواند به گروهمفاهیم اساس، حقوق مالکیت م، ةایجادکنند

هاا و  مید پایاه ذیل تئوری پلورالیست، رای  حقوق مالکیت م، لذا اصول هنجاری کهبرساند؛ 
 .Donaldson&Preston,1995,p)موردنفعان فاراهم ما،  های، را نیز برای تئوری ذیبنیان

84.) 
نفعان قابل توصیف اسات و  به عنوان ارز  ذی ،اند که منافع مالکیتبرخ، بیان داشته

 ,Hosseini&Brenner,1992)قائال شادند   ارج و قرب بیشتری را برای منهاا  ،بدین صورت

pp.99-119.) 
. دهایم خاتماه ما،  با تحلیل، از مغااز تشاکیل شارکت    را  استدالل این بخش در پایان،

                                                        
1. Distributive Justice. 
2. Pluralist. 
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کنندگان در تشکیل شارکت اگار   گفته شد، مشارکتبخش نیز طور که در ابتدای این همان
لذا اگار هادف    ؛شنداندیحداکثر سود خود م،کسب شک به خود و به دیگران فکر نکنند ب،

کنندگان اختصااص داده  است و این ارز  به مشارکت جمع، حداکثرسازی ارز  اقتصادی
تا نقش هار یاک از    نیاز است هادر تمام، این زمینه نفعانتئوری ذی، به شود در نتیجهم،
 .دایاقتصادی را شناسای، نمهای بازیگر در تولید و توزیع ارز  گروه
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 نتیجه
وجاود   در متون علم، باه  یدهد که مفهوم جدیدنفعان نشان م،تئوری ذی ةنبررس، پیشی
ناو باودن    .باشاد نفعاان ما،  شناس، ذیواژه، نوموریاین دستاوردهای از جمله  و ممده است
باه   ،در نظام حقوق، و اقتصادی ایران نیز مشهود است و در حاال حاضار   ،نفعانتئوری ذی

ا باا حرکات ارکاان    امّا  ؛ز این تئوری در قاوانین نیسات  ها، سخن، انشانهجز برخ، قراین و 
به سمت مسائل حاکمیت شارکت، و باه تباع     (بورس، بانک و بیمهشامل )اصل، نظام مال، 
باه قاوانین نیاز رساو       اهمیت شناخت منهاا، نفعان، طول، نخواهد کشید که من تئوری ذی

عمال حق بارای منهاا   ا ةنفعان ممکن برای یک شرکت و نحوخواهد کرد؛ لذا شناسای، ذی
 .از ارز  باالی، برخوردار است

که با توجه باه موضاوع   اند گردیدههای متفاوت، تشکیل از گروه ،نفعان یک شرکتذی
نفعاان  ذی) از بعضا، دیگار  ( نفعان درون،، اولیه و محدودذی) فعالیت شرکت، برخ، از منها
بیشاتر باه    ،ایان مکحظاه   .د باود تری خواهنه افزونتوجّ ةشایست( بیرون،، ثانویه و گسترده

کنندگان ماال، و مشاتریان   نفعان درون، همچون سهامداران، طلبکاران، کارکنان، تأمینذی
-های حقوق، که هناوز باه شاناخت ذی   به خصوص برای نظام ،نفعان بیرون،نسبت به ذی

 .بین، استاند به وضوح قابل پیشنفعان روی نیاورده

بارای  مبان، مختلفا،   ،اشخاص غیر سهامداربه  ت و مقنّنه مدیریتوجّ لزوم در راستای
یاک دارایا، خصوصا، و مالکیات      ،مورده شده است تا به نوع، بیان شود که شارکت منها 

نفعان به دنبال بیان ایان نکتاه اسات کاه     مبان، اخکق، تئوری ذی. شخص، صرف نیست
هات خاکف مباان،    باه نحاوی در ج   ،لاذا ایان بنیاان    ؛دارای ارز  هساتند  نفعان ذاتاًذی

-نفعان در نهایت موجب ایجاد منافع بیشتر برای شرکت ما، چون ذیو اقتصادی قرار دارد 

-مباان، اقتصاادی ذی  . باشندم،ارز  دارای ین دلیل در بنیان اقتصادی همبه پس گردند 

 .های من استنفعان، محل اصل، بحث بحران نمایندگ، و هزینه
بسایار  سخن  ،سلب،جنبة از و چه عد ایجای، از بُ چه توجه به حقوق ثالث پیرامونامروزه 
ولیت مطلاق و یاا   ؤهاا مسا  شارکت  بارای  در برخ، قاوانین این که به خصوص  ؛رفته است

نفعاان را  هاای حقاوق، تئاوری ذی   پایه ،این موارد .ولیت اجتماع، شناسای، شده استؤمس
ت چگاونگ، ایجااد    نفعاان، در شاناخ  ا در  درست چرای، توجه به ذیامّ. دهندتشکیل م،

اشاتراک، کاردن فعالیات اقتصاادی و جاذب       ایجاد شرکت صارفاً زیرا شرکت نهفته است؛ 
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گاردد کاه   یک ماهیت اجتمااع، تشاکیل ما،    ،رد نیست؛ با تأسیس شرکتهای خُیهسرما
سات کاه   ا خورد و اینجاحقوق سایر اشخاص جامعه نیز به مانند سهامداران به من پیوند م،

من  بار  ،هاای مالکیات  لاذا محادودیت  ؛ راناد  سخن یک ماهیت خصوص، توان ازدیگر نم،
نفعان این مزیت را باه دنباال دارد کاه موجاب پیشاگیری از      شناسای، ذی. گردداعمال م،

نفعاان باا   شناسای، ذی گذار در راهکه قانونشایسته است در نتیجه،  ؛شودتعارض منافع م،
 .دارد توجه به مبان، اقتصادی نظام اسکم، گام بر
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Abstract:  
The Iranian company law only recognizes shareholders but social 
nature and legal personality of company indicate the relation of this 
entity to third parties. These third parties have been called 
"stakeholders" in modern company law that are considered to affect 
or be affected by the company's actions. Shareholders, employees, 
customers and financiers are fixed groups of stakeholders in a 
company and inclusion of some groups also depends on the subject 
of company`s activity. Currently, there is a tendency to recognize 
broad scope of stakeholders; however, for legal regimes like Iran, this 
recognition may be limited. This recognition of stakeholders and its 
necessity is obvious but this is questionable whether a stakeholder in 
a company with private capital should be protected. Economic, moral 
and legal foundations constitute the the bases of the theory of 
stakeholders. Solving agency problem, avoiding conflicts of interest 
and maximizing economic value are the economic foundations. Legal 
and moral foundations argue that stakeholders have inherent value 
therefore their rights should be respected and ownership restrictions 
should be applied to owners and managers of a social entity namely 
company. 

Key words: Stakeholder, Stakeholder Theory, Company, Property 
Rights. 
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